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Geneza modelu
VDL Citea to druga po autobusie tury-

stycznym VDL Jonckheere, konstrukcja
będąca wynikiem synergii kilku producen-
tów skupionych w koncernie VDL. Nad po-
jazdem pracowali wspólnie konstruktorzy
z holenderskich zakładów w Heerenveen
i Eindhoven oraz z belgijskiego zakładu
w Roeselere. Nowy autobus zgodnie z za-
mierzeniami zastąpił wytwarzane przez
koncern VDL autobusy miejskie Berkhof
Premiere i Jonckheere Transit. Jego mo-
dułowa konstrukcja została tak przygoto-
wana, aby bez wprowadzania żadnych
istotnych modyfikacji, pojazd mógłby być
oferowany na wszystkich rynkach europej-
skich. Główny nacisk przy opracowywa-
niu nowej konstrukcji położono na niskie
koszty eksploatacji, niską masę, wysoką
niezawodność, łatwość obsługi i naprawy
oraz szerokie możliwości aranżacji wnę-
trza. Równie ważne było maksymalne

Zbigniew Rusak

VDL Citea – International Bus Of The Year 2011

VDL Citea podczas BusEuroTestu w Bukareszcie

Wrześniowe targi IAA w Hanowerze to miejsce, w którym odbywa się uroczyste wręczenie międzynarodowych nagród Truck of The Year,
Van of The Year, Pick-up of The Year i oczywiście Bus Of The Year. W przypadku tej ostatniej nagrody wybór poprzedzony był testem
drogowym. W bieżącym roku test przeprowadzono na ulicach stolicy Rumunii – Bukaresztu. Do współzawodnictwa mogły stanąć autobusy
miejskie lub regionalne o długości 12 m, z niską podłogą, wyposażone w silnik Euro-5 lub EEV, które zostały wprowadzone do produkcji
seryjnej nie później niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Ostatecznie w teście wzięło udział 5 autobusów niskopodłogowych: Mercedes Citaro,
Otokar Kent, Temsa Avenue, VDL Citea i Volvo 7700 Hybrid. Rywalizację wygrał autobus produkowany w Holandii i Belgii – VDL Citea.

Uroczystość wręczenia nagrody International Bus Of The Year
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uproszczenie procesu produkcyjnego tak,
aby skrócić jego czas i nakłady. Ponadto
projekt nowego pojazdu został tak przy-
gotowany, żeby umożliwić zautomatyzo-
wanie produkcji.

Przy projektowaniu pojazdu przyjęto
założenie, że autobus ma oferować mak-
simum komfortu przy przejazdach do
100 km oraz charakteryzować się wysoką
jakością wykonania. Ponadto konstrukcja
pojazdu ma mieć charakter modułowy,
umożliwiający szybkie tworzenie kolejnych
wersji nadwoziowych, a wnętrze autobu-
su musi być tak zaprojektowane, aby au-
tobus można było z powodzeniem wyko-
rzystywać jako autobus miejski, podmiej-
ski lub regionalny.

Przy konstrukcji nowego autobusu wy-
korzystano doświadczenia z eksploatacji
ultralekkiego autobusu niskowejściowego
VDL Berkhof Ambassador. Pojazd ten to
jeden z najlżejszych autobusów miejskich
produkowanych w Europie. Jego dopusz-
czalna masa całkowita w wersji 11,95 m
nie przekracza 14,5 tony, co pozwala prze-
wieźć przy maksymalnym napełnieniu
80 pasażerów, z których 38 zajmuje miej-
sca siedzące. To właśnie w tym autobusie
zastosowano po raz pierwszy sandwi-
czową technologię budowy dachu i ścian
bocznych.

VDL Citea to rodzina niskopodłogo-
wych (CLF) i niskowejściowych (CLE) au-
tobusów miejskich i lokalnych, w skład
której wchodzą 3 modele jednoczłonowe
o długości od 12 do 14,48 m.

Zastosowane stojącego silnika zabu-
dowanego w wieży, powoduje, że Citea
CLF oferowana jest zarówno wersji dwu-
jak i trzydrzwiowej, w sześciu wersjach nad-
wozia o długości 12 m z drzwiami
w układzie 1-2-0, 1-2-2, 2-2-0, 2-2-1, 1-2-1
i 2-2-2. Do tego dochodzą 2 modele nisko-
wejściowe LLE z nadwoziem o długości
12 m i 2 modele XLE z nadwoziem o długo-
ści 13,7 m. Obecnie VDL przygotowuje
2 modele Citea z napędem hybrydowym,
jeden z centralnym silnikiem elektrycznym,
który będzie testowany w Kolonii oraz z sil-
nikami elektrycznymi w piastach kół, który
zamówił Amsterdam. Zarząd VDL przewi-
duje, że wraz z pojawieniem się zamówień,
zostanie przygotowana wersja przegubo-
wa. Rodzina autobusów VDL Citea została
tak przygotowana, aby z powodzeniem ob-
sługiwać linie miejskie, jak również regional-
ne o długości do 100 km. Wynikało to z na-
stępujących przesłanek:
o konieczności wydłużania linii komuni-

kacyjnych, związaną ze stałą rozbu-
dową obszarów podmiejskich;

o obsługą zwiększonych potoków pasa-
żerskich, związaną ze zmianami struk-
tury demograficznej w obszarach pod-
miejskich i konieczności zapewnienia
dowozu młodzieży do szkół średnich
i uczelni oraz obiektów kulturalno-roz-
rywkowych zlokalizowanych głównie
w centrach miast.

Dzięki spełnieniu powyższych zało-
żeń, zapewniono łatwą dostępność do
pojazdu, szybką wymianę pasażerów na
przystankach, dużą pojemność pojazdu,
wysoki komfort podróży przy przejaz-
dach na dłuższych odcinkach i dobrą
podatność obsługową. W autobusie

zastosowano najnowocześniejsze rozwią-
zania w zakresie bezpieczeństwa.

Premiera nowego autobusu miała
miejsce podczas Wystawy Transportu Pu-
blicznego towarzyszącej Kongresowi UITP
w Helsinkach w 2007 roku. Chociaż od roz-
poczęcia produkcji minęło niecałe 3 lata,
autobus sprzedano w liczbie ponad 1 tys.
egzemplarzy. Największym z realizowa-
nych kontraktów jest dostawa 518 auto-
busów Citea CLF 120 dla Dubaju.

Nadwozie
Bryłę Citei zaprojektował Axel Entho-

ven, projektant będący autorem wzornic-
twa innych autobusów VDL, takich jak

Trzydrzwiowa wersja VDL Citea dla RTA Dubaj

Hybrydowa Citea z komponentami Vossloh Kiepe
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Bova Futura i Magiq oraz Jonckheere
SHD. Podobnie jak ten ostatni autobus,
także Citea posiada linię w stylu „sharp-
cut”. Ściana czołowa to podstawowy ele-
ment, indywidualizujący wygląd autobu-
su. W pojeździe zastosowano kilka

elementów stylistycznych z turystyczne-
go VDL Jonkcheere JSD, takich jak układ
przednich reflektorów poprowadzonych
skośnie do linii przedniego okna. Przetło-
czenie, stanowiące przedłużenie oprawy
reflektorów, tworzy literę V. Linie przednich

świateł są optycznie połączone z linią
bocznych okien. Po prawej stronie, po-
dobnie jak w Ambassadorze, wkompono-
wano dodatkowe okienko, ułatwiające kie-
rowcy precyzyjny podjazd do krawężni-
ka. Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem czołowej części pojazdu jest
duży masywny zderzak, który ma podkre-
ślać bezpieczeństwo podróży. Element
ten został podzielony na trzy niezależne
sekcje, co znacznie obniża koszty wymia-
ny najczęściej rysowanych podczas pod-
jazdu na przystanek, elementów nadwo-
zia. Zgodnie z dzisiejszymi trendami świe-
tlik elektronicznej tablicy kierunkowej sta-
nowi jedną płaszczyznę z szybą czołową,
a osłony lusterek zewnętrznych są podob-
ne do tych, jakie stosowane są w autobu-
sach turystycznych.

Struktura nośna nadwozia została wy-
konana ze stali nierdzewnej 3CR12. VDL
chcąc ograniczyć liczbę elementów na-
rażonych na korozję, w dolnej części po-
jazdu zastosował elementy tworzywowe,
które podlegają łatwej wymianie w przy-
padku kolizji. Także pas podokienny wy-
konany jest z tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem szklanym.
W konstrukcji dachowej nadwozia Citea
wykorzystano także elementy typu „san-
dwich”. Zgodnie z obowiązującymi tren-
dami, także w Citea zastosowano gładką,
jednolitą powierzchnią boczną ułatwiającą
utrzymanie nadwozia w czystości. Nie-
mniej w dolnej części nadwozia pojawiła
się listwa oddzielająca wymienialne pane-
le z tworzyw sztucznych od pasa poszy-
cia bocznego. W górnej części wysokość

Ściana przednia, z charakterystycznym przetłoczeniem w kształcie litery V, łączącym zestawy
przednich reflektorów

Dodatkowe okienko w prawym narożniku umoż-
liwiające precyzyjny podjazd pod przystanek

Okna boczne poprowadzone aż do krawędzi dachu nadają lekkości całej sylwetce
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pasa nadokiennego zmniejszono do nie-
zbędnego minimum, dzięki czemu duża
powierzchnia szyb nadaje lekkości całej
bryle pojazdu.

Mimo zastosowania układu wieżowe-
go, w tylnej części nadwozia zastosowa-
no jednolitą szybę tylną, która maskuje
także tylną tablicę numerową. Jej dolna
linia została ukształtowana w linię V po-
dobnie jak charakterystyczne przetłocze-
nie ściany przedniej. Tylne światła, takie
same jak w autobusie VDL Jonckheere
wykonano w technologii LED. Ponad
górną krawędzią tylnej szyby, w specjal-
nej osłonie umieszczono kamerę cofania.
Aby obniżyć koszty napraw także tylny
zderzak podzielono na trzy części.

Citea to najlżejszy z autobusów miej-
skich oferowanych w Europie. Jego masa
własna, w zależności od wyposażenia,
waha się w granicach 10 600 kg i jest od
600 do 900 kg lżejsza od swoich konku-
rentów. Niska masa własna ma wpływ na
pojemność autobusu i zużycie paliwa.
Mimo dużych powierzchni szklanych
oraz zastosowania profili o mniejszym
przekroju, nadwozie w pełni spełnia wy-
magania normy ECE-R66.

Wejście do autobusu zapewniają
dwie lub trzy pary bezstopniowych,
dwuskrzydłowych drzwi firmy Ventura
otwieranych na zewnątrz o szerokości
czynnej 1200 mm. Zgodnie z życzeniem
przewoźnika na zwisie przednim i tylnym
mogą być zabudowane drzwi jedno-
skrzydłowe o szerokości  czynnej
880 mm. W ofercie znajdują się także
drzwi otwierane do wewnątrz. Wersja ni-
skowejściwa oferowana jest z nadwo-
ziem z układem drzwi 1-2-0, 2-2-0, 1-2-1
i 2-2-1. Dzięki niskiej masie własnej, te-
stowany autobus przystosowany był do
przewozu 103 pasażerów, w tym 32 na
miejscach siedzących.

W bieżącym roku nadwozie autobu-
su Citea poddano face liftingowi, równo-
legle do wprowadzenia nowej strategii
koncernu, tworzenia jednej marki oraz

W dolnej części nadwozia zamontowano przykręcane pokrywy z tworzyw sztucznych, które obniżają koszty ewentualnych napraw powypadkowych

Dwudrzwiowa wersja VDL Citea adresowana jest głównie do przewoźników obsługujących
linie podmiejskie

Ściana tylna
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wprowadzenia nowego logo. Całkowicie
przestylizowano pas podokienny ściany
przedniej, dzieląc przedni zderzak na
dwie niezależne części. Przednią ma-
skownicę, na której umieszczono nowe
logo VDL, poprowadzono do dolnej linii
zderzaka. Nieco więcej zmian wprowa-
dzono na ścianie tylnej. Wprowadzając
głębokie przetłoczenie zderzaka, zerwa-
no z płaskim kształtem tylnej ściany. Po-
dobnie jak w przypadku ściany przedniej,
tylne światła umieszczono w czarnym
przetłoczeniu, które harmonijnie połączo-
no z dolną linią okien bocznych. Zmianie
uległ kształt pokrywy silnika i tylna szy-
ba. Na dodatkowym wlocie do komory
silnika umieszczono nowe logo.

Wnętrze
Wnętrze utrzymano w pastelowych,

beżowych kolorach, stosując tworzywa
wysokiej jakości, łatwe do utrzymania czy-
stości. Zastosowanie jasnych barw po-
większyło optycznie przestrzeń pasa-
żerską. Wszystkie pokrywy w pasie nad-
okiennym zostały dobrze spasowane.
Kontrastowe kolory obicia tapicerskiego
i poręczy ułatwiają poruszanie się po po-
jeździe osobom słabowidzącym. Citea
charakteryzuje się szerokimi możliwościa-
mi aranżowania wnętrza, tak aby optymal-
nie dostosować je do potrzeb konkretne-
go przewoźnika. Zostało to osiągnięte
dzięki zoptymalizowaniu liczby podestów.
Dodatkowo zastosowanie foteli typu „canti
lever” z mocowaniem do ściany bocznej
autobusu, znacznie ułatwiało sprzątanie
wnętrza pojazdu.

Ściana przednia po face liftingu

Nowa ściana tylna

Zabudowa foteli „canti-lever” znacznie ułatwiła sprzątanie wnętrza pojazdu Zagospodarowanie tylnej części pojazdu
w VDL Citea
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Naprzeciw środkowych drzwi zabudo-
wano stanowisko do mocowania wózków
inwalidzkich zgodnych ze standardem
EU 2001/85. Zostało one wyposażone
m.in. w specjalny podłokietnik zabezpie-
czający wózek przed wywróceniem się
przy nagłym pokonaniu zakrętu. Aby moż-
na było swobodnie wprowadzić wózek do
wnętrza, w środkowych drzwiach zabudo-
wano ręcznie otwieraną rampę o nośno-
ści 350 kg. Opcjonalnym wyposażeniem
jest rampa wysuwana elektrycznie.

Aby w jak największym stopniu obni-
żyć koszty usuwania skutków wandali-
zmu, w autobusie dwudrzwiowym, część
siedzeń w tylnej części zamontowano
poprzecznie do kierunku jazdy, tak aby
wszyscy pasażerowie wzajemnie się wi-
dzieli i aby twarze podróżnych były le-
piej widoczne w systemie monitoringu
wnętrza. Oczywiście klient ma do wybo-
ru także klasyczny układ siedzeń.
Wszystkie siedzenia zapewniają odpo-
wiedni komfort podróży oraz spełniają
wymagania normy ECE R-80.

Standardowym wyposażeniem auto-
busów miejskich i lokalnych są elektro-
niczne tablice kierunkowe wewnętrzne.
W autobusie Citea jak w większości eu-
ropejskich konstrukcji przygotowane zo-
stały specjalne szklane maskownice,
zharmonizowane z pozostałymi elemen-
tami wystroju wnętrza i umożliwiające za-
budowę tablic z nazwą następnego przy-
stanku. Coraz częściej wewnętrzne listwy
z nazwą następnego przystanku zastę-
powane są płaskimi ekranami LCD, któ-
re dają możliwości znacznie szerszej in-
formacji pasażerskiej. Na ekranach LCD,

oprócz informacji przystankowej i reklam,
można wyświetlać także komunikaty
o zamknięciach i objazdach. Z uwagi na
różnorodność rozwiązań oferowanych na
rynku, konstruktorzy VDL opracowali
specjalny adapter mocowany do sufitu
i umożliwiający montaż monitorów o róż-
nej przekątnej.

Innym standardowym elementem wy-
posażenia wnętrza autobusów miejskich
staje się monitoring wizyjny, który wspo-
maga pracę kierowcy i rejestruje zacho-
wania pasażerów, w związku z czym
wydatnie wpływa na obniżenie kosztów
usuwania skutków aktów wandalizmu.
W Citea zabudowuje się od trzech do

czterech kamer video montowanych na
suficie lub pasie nadokiennym. Współpra-
cują one z małymi monitorami LCD o prze-
kątnej od 7 do 10”. W większości przy-
padków do systemu monitoringu podcze-
piona jest także kamera cofania, na którą
monitor przełącza się automatycznie przy
włączeniu biegu wstecznego.

W autobusach Citea zabudowano zin-
tegrowany agregat klimatyzacji Thermo
King, w którym pod jedną obudową znaj-
duje się front-box, klimatyzacja przestrze-
ni pasażerskiej i klimatyzacja kabiny kie-
rowcy z dwustrefową regulacją tempera-
tury oddzielną dla kierowcy i przestrzeni
pasażerskiej.

Stanowisko mocowania wózków inwalidzkich Standardowym wyposażeniem jest ręcznie
otwierana rampa o nośności 350 kg

Stanowisko kierowcy
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Stanowisko kierowcy
Stanowisko kierowcy w VDL Citea roz-

wiązano niemal wzorcowo. Jego central-
nym elementem jest deska rozdzielcza
z centralnym wyświetlaczem. W pojeździe
zabudowano deskę rozdzielczą własnej
konstrukcji o kształcie i funkcjach zbliżo-
nych do deski VDO. Opcjonalnie na ryn-
ku niemieckim oferowana jest oryginalna
deska VDO. W obydwu deskach regula-
cja pochylenia koła kierownicy została
zsynchronizowana z pochyleniem deski
rozdzielczej. Standardowym wyposaże-
niem jest półotwarta kabina kierowcy, któ-
rej design zharmonizowany jest ze styli-
styką wnętrza. Wejście do kabiny umożli-
wiają drzwi, stanowiące jednocześnie pul-
pit pozwalający na montaż bileterki.
W ofercie są także pełne drzwi z szybą.
Aby zachować dobre doświetlenie wnę-
trza przestrzeni pasażerskiej, w kabinie za-
stosowano przeszkloną ścianę tylną.

Układ jezdny
Podstawową jednostką napędową

w VDL Citea jest silnik DAF PR228S o po-
jemności 9,2 dm3 i mocy 228 kW (310 KM)
lub 183 kW (250 KM). Opcją wyposaże-
nia może być nieco mniejszy silnik
Cummins ISBe o pojemności 6,7 dm3

i mocy 183 kW (250 KM). Wszystkie sto-
sowane silniki spełniają normę EEV przy
wykorzystaniu technologii katalitycznego
dopalania spalin SCR (Selective Cataly-
tic Reduction). Dla uproszczenia procesu
napełniania, wlew do zbiornika AdBlue
znajduje się w sąsiedztwie wlewu paliwa
pod wspólną pokrywą. Możliwość pomyłki
wlewu jest minimalizowana poprzez zróż-
nicowanie kolorystki korków i średnicy
wlewów. Pojemność zbiornika AdBlue
wynosi 30 litrów, i trzeba go uzupełniać
średnio co czwarte lub piąte tankowanie.

Moment napędowy z silnika o warto-
ści od 1025 Nm do 1250 Nm przekazy-
wany jest na oś ZF AV 132/80 o przełoże-
niu 6,20:1 poprzez automatyczną skrzy-
nię biegów Voith D854.5 lub ZF 6HP504C.
W przypadku najmocniejszego silnika,
w autobusie stosowana jest skrzynia bie-
gów Voith D864.5 lub ZF 6HP594C.

Aby zwiększyć komfort jazdy, na
przedniej osi zamontowano niezależne za-
wieszenie ZF RL 75 EC. Nowe zawiesze-
nie z maksymalnie rozsuniętymi na boki
pneumatycznymi amortyzatorami zapew-
nia wysoką stabilność jazdy przy poko-
nywaniu zakrętów i zmniejsza przekazy-
wanie drgań na koło kierownicy. Dodat-
kowo odpowiednie rozłożenie elementów
resorujących pozwoliło uzyskać szerokie

Standardowe źródło napędu stanowi dziewięciolitrowy silnik DAF PR 228S

Moduł osi przedniej i tylnej przed rozpoczęciem montażu

Grupa podłogowa z zamontowaną ścianą wieży. W części środkowej zamocowana sklejka podłogi
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przejście pomiędzy nadkolami. Nowa
konstrukcja zawieszenia pozwoliła także
na uzyskanie dużego kąta skrętu wyno-
szącego 55o. Rozwiązanie to, pozwoliło
osiągnąć zewnętrzną średnicę zawraca-
nia na poziomie 21 m.

Autobus wyposażono w elektronicz-
ny system uruchamiania hamulców EBS2
firmy Bosch, współpracujący z układami
przeciwpoślizgowymi ABS i ASR. Zastą-
pienie pneumatyki elektroniką skróciło
czas uruchomienia hamulców i tym sa-
mym drogę hamowania. Dodatkowo pra-
ca układu hamulcowego jest monitorowa-
na w sposób ciągły, informując kierowcę
o wszelkich nieprawidłowościach. Opcjo-
nalnym wyposażeniem pojazdu jest sys-
tem kontroli trakcji ESP.

Konstrukcję VDL Citea zoptymalizo-
wano pod kątem osiągnięcia jak najniż-
szych kosztów czynności obsługowo-
naprawczych. Zastosowanie nowej

Dach jest tak lekki, że może być swobodnie przeniesiony przez dwóch ludzi Montaż ścian bocznych i dachu

Szkielet po zamontowaniu ściany przedniejMontaż ściany przedniej

instalacji elektrycznej bazującej na szy-
nie danych CAN, umożliwia przeprowa-
dzanie diagnozy on-board wszystkich
podstawowych podzespołów pojazdu za
pomocą systemu Quick Scan Diagnostics.
Centralny komputer wyposażono
w przyłącza umożliwiające podłączenie
urządzenia diagnostycznego, odczytu-
jącego wszelkie informacje o nieprawi-
dłowym działaniu podzespołów zapisa-
ne w jego pamięci.

Technologia produkcji
VDL Citea budowany jest w dwóch za-

kładach: Heerenveen i Roeselere. Tech-
nologia produkcji została tak przygotowa-
na, aby niemal całkowicie wyeliminować
spawanie, wprowadzając w to miejsce po-
łączenia gwintowe i klejenie. Głównym
celem zmiany technologii było też bardziej
elastyczne dostosowywanie produkcji do
napływających zamówień.

Kratownice ścian bocznych, ściany
przedniej i tylnej oraz moduły podwozia
przygotowywane są w zewnętrznych za-
kładach. Autobusy montowane są na
dwóch liniach produkcyjnych, przy czym
na drugiej budowane są także autobusy
turystyczne VDL Jonckheere, gdzie wyko-
rzystywana jest klasyczna technologia
budowy nadwozia.

W pierwszym etapie produkcji przygo-
towywana jest grupa podłogowa. Łącze-
niu podlegają: moduł przedni, moduł osi
przedniej, moduł środkowy, moduł osi tyl-
nej oraz moduł tylny z przymocowaną już
ścianą wieży silnika. Przed zamontowa-
niem ścian bocznych, do grupy podłogo-
wej mocowane są sklejki podłogi tak, aby
zminimalizować liczbę łączeń. Do modu-
łu przedniego i tylnego wcześniej monto-
wana jest oś przednia i tylna. Równolegle
trwa wstępny montaż ściany przedniej
i tylnej, ścian bocznych oraz dachu.
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Do szkieletu ściany przedniej i tylnej mo-
cuje się wszystkie niezbędne wiązki,
światła oraz polakierowane wcześniej po-
szycie z tworzyw sztucznych. Także do
sandwiczowego dachu mocowane są
wszystkie wiązki elektryczne, instalacja
pneumatyczna, kanały wentylacyjne
i opcjonalnie agregat klimatyzacji.

Po zakończeniu montażu wstępne-
go wszystkie moduły skręca się w ca-
łość przy pomocy śrub. Na kolejnych
stanowiskach mocowany jest silnik
wraz z osprzętem i pozostałe instala-
cje. Następnie po zamontowaniu izola-
cji ścian bocznych, do konstrukcji kle-
jone są polakierowane elementy poszy-
cia bocznego. Po polakierowaniu da-
chu, autobus kierowany jest do hali
montażu końcowego, gdzie wklejane
są szyby i montowane jest wyposaże-
nie wnętrza. Po zakończeniu montażu,
prowadzone są prace kontrolne i jazdy
testowe. Łącznie cały cykl produkcji
trwa 17 dni.

Podsumowanie
O zwycięstwie autobusu VDL Citea

zadecydowała jego wielofunkcyjność,
wysoka jakość zastosowanych materiałów
wykończenia wnętrza, dobre parametry
trakcyjne, łatwa dostępność do pojazdu,
wysoki komfort podróży dla pasażerów
oraz bardzo dobra podatność obsługo-
wa. Na razie VDL Citea jest niedostępny
w Polsce, lecz VDL Bus & Coach Polska
rozważa możliwość wprowadzenia tego
pojazdu na nasz rynek.

Stanowisko montażu silnika

Polakierowane elementy poszycia bocznego

Prezes VDL Wim van der Leegte z nagrodą, prezesami VDL Bus & Coach Remi Henkeman-
sem i Henri Koolenem oraz z członkami jury. Drugi z lewej Z. Rusak - redaktor naczelny nasze-
go czasopisma


